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Beheerplan Bijenoase ’t Sluisje 
 

Bijenoase ’t Sluisje ligt achter basisschool de Sluis en tussen de Grift en de Hakswetering. 
Het grijs gemarkeerde oppervlak wordt beheerd door vrijwilligers, het geruite deel door de 
gemeente. 
De bijenoase bestaat uit 5 verschillende vegetatietypen: oevervegetatie langs de Hakswetering, 
kruidenrijke weidevegetatie, zoomvegetatie, bosmantel en bos. In de zoom en bosmantel is nog 
een onderlaag van stinzenbollen geplant. 

 

Ingezaaide vegetatie: oevermengsel, zonnige weide en schaduwrijke bosrand 

 

Aangeplante bomen, struiken in de bosmantel en stinzenbollen onder de bosmantel 
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Al het beheer van de grassen/kruiden/bloemen is: 2 keer per jaar maaien en afvoeren (vergelijk 
hooilandbeheer). Maaien bij voorkeur met de zeis, anders met een messenbalk. Afvoeren kan op 
de weide zelf. Naar voorbeeld van het beheer op de koeienweide in het Vondelpark is in een van 
de bosjes een smalle U vormige basis gemaakt van takken waar het hooi op kan composteren. 

 

Beheer oevervegetatie: 
- In de oever staan met name voorjaars bloeiers (echte koekoesbloem, moeras vergeet-mij- 

nietje, gele lis) en zomerbloeiers (watermunt, moerasrolklaver, moerasandoorn, 
kattenstaart, harig wilgenroosje, engelwortel, moerasspirea). 

o Beheer: Een keer per jaar in het najaar gedeeltelijk (50-75%) maaien (bijvoorkeur 
met de zeis of messenbalk) oevervegetatie en afvoeren. Neem hierbij ook opslag 
van wilg en zwarte els mee. 

 

Beheer kruidenrijke weidevegetatie: 
- In de weide zijn twee bloemenmengsels gezaaid: een voor zon en een voor schaduw. 

De schaduwvegetatie bloeit met name in het voorjaar (april- mei) met koekoeksbloem, 
bosvergeetmijnietje en fluitenkruid 

o Beheer: maaien als de zaden van het fluitenkruid rijp zijn, in ieder geval voordat de 
zuring gaat bloeien! En afvoeren naar de composteerplek. 

De zonvegetatie bloeit in mei-juni met een grote diversiteit aan kruiden zoals: boterbloem, 
witte klaver, rode klaver, wondklaver, rolklaver, morgenster, wede etc. Hier staat ook een 
aanzienlijk aandeel gras, met name gestreepte witbol. 

o Beheer: sinusmaaien (vleksgewijs) 
▪ 1e maaironde: 1e deel half mei: maaien als de witbol bloeistengel gaat 
▪ 1e maaironde: 2e deel half juni focus op ridderzuring en voorzichtig tussen 

de struiken strekken. 
▪ 2e maaironde: eind september/oktober: 15-30 % de winter over laten staan 

van distel en kaardebol. 

o Als het aandeel witbol en zuring afneemt en het aandeel bloemplanten toeneemt: 
o 2 keer per jaar gefaseerd maaien en afvoeren binnen 2-3 dagen zodat de zaden 

eruit kunnen vallen. Als er weinig bloemplanten met zaden in het hooi zitten, kan 
het direct afgevoerd worden 

▪ 1e maaironde 1e deel eind mei, 2e deel eerste helft juni. 
▪ 2e maaironde, eind september, 30 % over laten staan 
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Maaisel afvoeren: 
- Het maaisel wordt of direct of na een paar dagen afgevoerd naar een composthoop. 

o Direct half mei bij gras met bloeistengels witbol 
o Direct half juni bij bloeistengels ridderzuring 
o Na 2-3 dagen als er zaden van bloemplanten gemaaid zijn 

- Het maaisel wordt opgezet op een composthoop in een van de bosjes. Deze hoop is 
opgebouwd op een laag stammen met takken. Hierdoor komt er lucht in de hoop van 
onder. De hoop bouwen we smal en hoog op, hierdoor vermijden we oververhitting door 
broei. De hoop zetten we niet om, maar laten we op eigen tempo langzaam verteren. 
Bramen leggen we achter de hoop neer, wat van de grond zodat ze niet gaan wortelen. 

 

 

Beheer zoomvegetatie: 
- De zoom geeft een ruig beeld met speerdistel en kaardebol 

o Beheer: in het voorjaar het binnenste deel maaien (die bloeit dan later). Aan de 
rand van het wandelpad hoog laten worden (dan lopen en poepen de honden er 
niet in) 

o Bij tweede maaironde in het najaar, een 30 % van de zoomvegetatie de winter over 
laten staan: hier zitten de zaden in voor de vogels (o.a. puttertjes) 

o Braam maaien in het voorjaar en nazomer, wegsteken in het najaar 
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Beheer bosmantel: 
- De bosmantel is geplant voor de walletjes (die gemaakt zijn van de afgeschraapte zode van 

de weide). Hier zijn 600 struiken en deels tegen bestaande bosschages aan bomen geplant 

o Evt. voorzichtig maaien met de zeis (oppassen dat je de struiken niet weg maait) 
o In het najaar bramen steken (met name noordelijke deel, aan de kant van de Grift) 
o In toekomst om mantel in stand te kunnen houden om de 6 jaar struiken gefaseerd 

af te zetten 
 

Beheer bomen: 
- In de bestaande bosjes zijn 6 jonge inheemse bomen bij geplant. Die vragen in principe 

geen beheer. 
o Opmerking: boombanden t.z.t. loshalen 

 
 

Beheer bosschages: 
- Voor zover aan de orde gefaseerd uitdunnen, eventueel d.m.v. uitkap, zodat struktuurijke 

gelaagdheid bosschages in stand blijft. Wel ook dood hout laten staan. 
 

Beheer bosmantel/zoom langs de paden en langs de Grift 
- De gemeente beheert de vegetatie direct langs de paden 

 
Beheer broedholen ijsvogel: 

- We zijn op zoek naar een nieuwe vrijwilliger die de broedholen van de ijsvogel checkt 
 

Beheer bijen-beleef-pad: 
- Een keer per jaar de bordjes wassen 

 

Beheer wilde bijen broedgelegenheid: 
- Steilwandjes open houden van begroeiing en/of opnieuw afsteken. Eventueel bepaalde 

plekken op grond open houden, als de vegetatie zeer dicht wordt en de wilde bijen geen 
open, droge, zonnige, bodem. 

 

Beheer door vrijwilligers: 
- Met de gemeente is afgesproken dat zij verantwoordelijk zijn voor het beheer. Binnen dit 

kader is gewerkt aan het opzetten van een groep vrijwilligers. Hierbij zijn zeer bekwame 
beheerder betrokken vanuit de Knotploeg Zeist en de Zeisgroep Zeist o.l.v. Ernst Cohen. 

- Er is een aardig aantal vrijwilligers betrokken: ca 8-10 mensen komen met enige regelmaat 
en helpen mee. 

- De beheergroep heeft last gehad van de corona maatregels, het was hierdoor vaak 
onmogelijk om met elkaar te werken of slechts in hele kleine groepjes. 

- Voorstel is dat Bee Foundation investeert in 5 beheerders die een zeiscursus willen doen in 
september 2021. Hierdoor is er voor de komende jaren een groep vrijwilligers die kan 
zeisen. 

- Voorstel is ook dat we nog een keer op zoek gaan naar een coördinator die de 
beheermomenten inplant voor het seizoen. 
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Beheer door Gemeente Zeist bij gebrek aan vrijwilligers 
Wanneer blijkt dat het beheer niet meer opgepakt kan worden door vrijwilligers, zal 
de Gemeente Zeist het beheer weer terugnemen. Dat zal niet mogelijk zijn in de vorm 
zoals hierboven beschreven. Gestreefd zal worden dit zo goed mogelijk te benaderen 
door met iig met een messenbalk of cyclomaaier het gras 2 keer per jaar  te maaien. 
Dit zal een aantal dagen blijven liggen waarna we hopen dat vrijwilligers dit kunnen 
wegharken en op de composthoop verzamelen zoals ook hierboven beschreven. Zo 
niet dan zal de gemeente dit verwijderen.  


